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Juni 2018 

                 Jaargang 49 – nummer 9 

 

 

 

      Diensten 
 

Laat je liefde voor God de wereld 

veranderen, maar laat de wereld nooit je 

liefde voor God veranderen. 
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Voor de vierde achtereenvolgende keer zal er op de zondag na het schaapscheerdersfeest 

een dienst bij de Schaapskooi worden gehouden. Dat zal dit jaar op 3 juni zijn. Uiteraard 

hopen we op goed weer, want anders moeten we uitwijken naar de kerk. Het thema is:   

 

                                                  “ONS  DAGELIJKS  BROOD” 

 

Elders in dit nummer kunt u meer lezen over deze dienst. 

In verband met mijn vakantie zullen er verder in juni gastpredikanten voorgaan. 

Op 10 juni zal dat ds. M.J. Boersma uit Wapenveld zijn. Een week later, de 17e, komt een goede bekende naar 

Loenen: drs. K.Bulens uit Apeldoorn. Op de laatste zondag van deze maand, de 24e, is  mevr. Drs. J. Mooij uit 

Deventer onze gastpredikant. Goede en gezegende diensten gewenst! 

 

Diaconie 

 

17 juni Kerk in Actie collecte Binnenlands Diaconaat. Inloophuis als ontmoetingsplek 

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek 

aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de 

loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even 

op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen 

verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele 

land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een 

spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook 

het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 

beroepskrachten en 5.000 vrĳwilligers in 

inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan 

voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de 

opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, 

een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen         

 

Kerkrentmeesters 

 

Mazzelschuur  

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte 

welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen 

en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige 

maand was: € 451,50 

 

Oud IJzer Inzamelpunt  

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren aan Hameinde 1 

(voormalig terrein van Maalderink-Reusken). 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes 

onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.  

Jan Brugman  055-5051458  

Ap Kobussen  055-5051136  

Jan Nijhof  055-5051028  

Henk Kok  055-5051102  
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Tonnie Wansink 055-5051873  

Chris van Oorspronk 06-21271999  

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen. 

 

Het “onze vader “ in het Aramees 

 

Elke zondagmorgen bidden wij in de eredienst het “Onze Vader”. Zondag 29 april was dat ook zo, maar dit 

keer werd het “Onze Vader” in het Aramees gebeden. Onze syrische dorpsgenoot Samir Antar spreekt deze 

taal, die al in de tijd van Jezus gesproken werd. 

Samir heeft het “Onze Vader” in het Aramees uitgesproken, precies zoals het geklonken moet hebben toen 

Jezus dit gebed voor het eerst uitsprak. Bijzonder om te horen! 

Hieronder de tekst: 

 

Abwun d’bwashmaya 

Nethqadash shmakh 

Teytey malkuthakh 

Nehwey tzevyanach aykanna d’bwashmaya aph b’arha. 

 

Hawvlan lachma d’sunqanan yaomana 

Washboqlan khaubayan (wakhtahayan) 

aykana daph khnan shbwoqan l’khayyabayn 

Abwoon D’Bashmaya. 

 

Wela tahlan l’nesyuna 

Ela patzan min bisha 

Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta 

l’ahlam almin. 

Ameyn. 

 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 

 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

 

Uit u wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Amen. 
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  Gift 

 

Wij ontvingen een gift van € 50.- (NN, voor het kerkhof), waarvoor hartelijk dank! 

 

Schaapskooidienst zondag 3 juni 

 

Zondag 3 juni om 10 uur is er, volgend op het schaapscheerdersfeest, weer een kerkdienst bij de Schaapskooi 

aan de Droefakkers te Loenen. 

Ds. Hans van Driel zal voor gaan en de collecte is, 

passend bij het thema “dagelijks brood”, voor de 

kinderen in Lopatyn (Oekraïne). Een 30 tal kinderen uit 

arme gezinnen in het dorpje Lopatyn krijgt zo een jaar 

lang tijdens de lunchpauze van school een warme 

maaltijd. Iets wat ze normaal thuis niet krijgen. De 

kosten hiervoor zijn ong. €1.250,- . Dit is ong. € 0,25 

cent per kind per maaltijd.  

Mocht je wel wat willen geven, maar niet kunnen komen, dan kan de bijdrage overgemaakt worden op de 

rekening van de diaconie Loenen GLD: NL95 FVLB 06358 15168. 

Omdat het best wel een eindje fietsen is vanaf Loenen naar de Schaapskooi verwelkomen we u/jou voor die 

tijd met een kopje koffie/thee of een glas limonade. Na de dienst is er wederom een kopje koffie/thee of 

limonade en gelegenheid om bij te praten en te genieten van het prachtige uitzicht. 

Voor de kinderen is er tijdens de preek een alternatief programma. 

Bij slecht weer (= regen) is de dienst in de protestantse kerk in Loenen.  

Komt allen en tot ziens op 3 juni 

  

Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe  

           

Schaapscheerdersfeest 

 

Op zaterdag 2 juni wordt weer het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest in Loenen gehouden. De 

dames die voor het Restauratiefonds pannenkoeken bakken zullen uiteraard ook present zijn. 

Komt u bij hen één of meer pannenkoeken proeven?  

 

Classicale vergadering 

 

In het vorige verslag stond achter de titel nog ‘(i.o.)’, maar deze toevoeging is nu niet meer nodig. Op 1 mei is 

de overgang van 74 naar elf classes ingegaan en de Classicale Vergadering (CV) Veluwe had besloten om ook 

maar meteen op 1 mei te gaan vergaderen.  

Een zeer belangrijk agendapunt was de benoeming van de classispredikant. De CV heeft met vreugde de 

voordracht van de selectiecommissie om dr. W.G. (Wilbert) van Iperen (thans predikant in de Protestantse 

Gemeente te Barneveld) in deze spilfunctie in de nieuwe classis Veluwe te benoemen overgenomen. Op 15 mei 

zal de beroepsbrief aan hem worden overhandigd. Het is de bedoeling dat de classispredikant op 1 september 

aan zijn nieuwe taak zal beginnen.  

Op 1 mei werd ook het breed moderamen (BM) van de CV Veluwe gekozen: Martin Morsink (preses), Gerrit Bok 

(scriba), ds. Henk Molenaar (2e voorzitter), Henny Dolstra-Muggen (2e scriba), Paul Bikker, Johan Jobse en 

Daan van Doorne; het BM wordt ondersteund door enkele adviseurs. 
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In het kader van Kerk 2025 is er een behoorlijke wijziging in het 

werk van de visitatie doorgevoerd. De ‘gewone’ visitatie, waarbij 

eens per vier jaar twee visitatoren een (wijk)gemeente bezochten 

komt te vervallen, er zal nu meer ingezet worden op ontmoetingen 

tussen gemeenten in de ring (het gebied van de voormalige classis). 

De visitatie nieuwe stijl zal zich richten op wat eerder de 

buitengewone visitatie werd genoemd, dus begeleiding/bemiddeling 

bij conflictsituaties. Het classicaal college voor visitatie in de CV Veluwe bestaat uit twaalf leden, tot 

waarnemend voorzitter is benoemd ds. C. van Sliedregt te Nunspeet. 

Tijdens de vergadering moesten enkele regelingen worden vastgesteld, zoals de huishoudelijke regeling voor 

de CV (die we liever aanduiden als classicale regeling) en de verkiezingsregeling. Bij de laatste regeling gaat 

hem om de wijze waarop de afgevaardigden naar de CV door de ringen (de vroegere classes) worden gekozen. 

In de nieuwe situatie heeft niet elke kerkenraad meer een afgevaardigde naar de classis, het is dus van groot 

belang dat de kerkenraden in de ring goed betrokken worden bij de verkiezing van de afgevaardigden.  

De CV Veluwe wil graag zo transparant mogelijk zijn, daarbij kan een goede website helpen; hier wordt dus aan 

gewerkt. 

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba 
 

 Afwezig

 

Wij zijn met vakantie van donderdag 7 juni tot en met donderdag 5 juli. In dringende gevallen kunt u 

van 7 tot en met 27 juni contact opnemen met mevr. A. Gooiker, tel. 5051862. Vanaf de 27e is onze 

scriba mevr. D. Nieuwenhuis weer terug van vakantie. U kunt dan met haar in dringende gevallen 

contact opnemen. Haar tel. nr. is 5052072. 

 

Vanaf de Kempe

 
 

wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds. 

 

Met vriendelijke groet,   Ds. J.W.C. van Driel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 
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Op maandag 19 maart is overleden Frits Seemann Voogd in de leeftijd van 97 jaar. Hij  woonde aan de 

Bachstraat te Eerbeek . Zijn afscheidsviering vond plaats op vrijdag 23 maart in de Parochiekerk te Loenen 

Aansluitend was de begrafenis op het Parochiële Kerkhof te Loenen. 

Wij wensen zijn familie kracht en sterkte voor nu en de komende tijd. 

 

Maandag 30 april 2018 is op 82 jarige leeftijd overleden Anna Maria Geertruida 

Werensteijn-van Gameren . Zij woonde aan het Ydinkerf te Eerbeek. 

Vrijdag 4 mei was de plechtige afscheidsviering in de H. Antonius Abt kerk te 

Loenen, waarna de begrafenis volgde op het parochiële kerkhof aldaar. 

We wensen haar kinderen en verdere familie Gods nabijheid en zegen toe. 

 

Vrijdag 4 mei 2018 is overleden Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers. 

ze was 91 jaar en woonde aan de Watermolen te Loenen. We hebben voor haar 

gebeden in de avondwake die plaats vond op 8 mei. 

Woensdag 9 mei was de plechtige uitvaartviering in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna de begrafenis 

volgde op het parochiële kerkhof. 

Wij wensen haar familie Gods troostende zegen toe. 

 

 

Verjaardagen 

 

Op 10 juni hoopt mevr. C.M. van Oorspronk-Eekhof 95 jaar te worden. De Vier Dorpen, 

Loenenseweg 39, Kamer 121, 7361 GB Beekbergen. 

 

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben. 

Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Huwelijks jubilea 

 

Op 10 juni hopen de heer en mevr. M. Slief-Rouwenhorst hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.  Hoofdweg 

144, 7371 GJ Loenen Gld. 

 

Op 12 juni hopen de heer en mevr. G. Evers-Beumkes hun 50-jarig 

huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: Hendrick Berntsweg 51, 7371 BB 

Loenen Gld. 

 

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met 

deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.  

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.  

 

 

 

 

Informatie blad 
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Deze maand ontvangt u weer het jaarlijkse informatieblad van onze beide kerken in Loenen met belangrijke 

gegevens. U kunt dit A-4tje op uw prikbord hangen. 

Beraad van Kerken 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het Juli nummer 2018 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 Juni 2018 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 juni 2018. 

 

3. kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst 

opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 LET OP: NIEUW EMAILADRES   

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. J.W.C. van Driel  Tel. 5051350 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

 

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-

Eerbeek.  

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL 

Eerbeek 

 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 

Pastoraatsgroep 

Gerda Havekes        liturgie     tel: 055 - 5051753 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Bruno vd Werff  tel: 06 - 40372602 

 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email:  janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara. 

 

 

 

 

Overdenking   - DS  J.W.C. van Driel 

 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Mus en zwaluw 

Ons menselijk geheugen is een boeiend en 

wonderlijk iets. Van allerlei belangrijke 

gebeurtenissen herinner je je doorgaans de 

hoofdzaken. Maar soms zijn er ook kleine dingen 

die als het ware aan je geheugen blijven haken; 

details die er niet toe lijken te doen, maar die zich 

toch om de een of andere reden hebben vastgezet 

in je herinnering. 

Zo is het ook met de dichter van psalm 84. Dat is 

een man die ooit een keer in de tempel van 

Jeruzalem is geweest. 

Waarschijnlijk woonde hij 

ver weg van Jeruzalem, ver 

weg van de tempel. En 

daarom verlangt hij ernaar 

om daar terug te zijn, in 

Jeruzalem. Want daar was 

het prachtig. Daar werd hij 

overweldigd door de 

schoonheid van de tempel. 

Daar kwam hij weer tot 

zichzelf. Daar, in het huis 

van de levende God, kwam hij 

weer op adem. 

En terwijl hij zo al deze mooie herinneringen aan 

het koesteren is, gebeurt het: één klein detail, één 

ogenschijnlijk onbeduidend voorval tijdens zijn 

eerdere bezoek komt hem weer duidelijk voor 

ogen. 

Als in een beeld ziet hij het voor zich: vogels. 

Gewoon: vogels. Een mus en een zwaluw vlogen over 

het tempelplein toen hij daar stond. En in 

gedachten ziet hij ze weer in- en uitvliegen. Hij 

ziet weer hoe ze een schuilplaats zoeken; een 

schuilplaats, ergens in die overweldigende ruimtes 

van de tempel. En hij denkt bij zichzelf: Wat is het 

goed, wat is het mooi dat er in Gods huis ook een 

plek kan zijn voor twee van deze vogels! 

Eigenlijk is deze man zelf zo ‘n vogel, heen en weer 

fladderend door het leven, op zoek naat een 

beschutte plek. Ook hij wil een mus zijn die een 

woning vindt, een zwaluw die zijn vleugels kan 

spreiden op zijn nest. 

Misschien zijn ook wij wel van die vogels; vreemde 

en vrije vogels als wij zijn; mensen die in deze 

dwaze en verwarrende wereld vanuit hun geloof 

willen leven, soms weggeblazen door tegenwind, 

soms onverwacht omhooggetild door plotselinge 

thermiek, maar hoe dan ook op zoek naar een 

beschutte en veilige plek. 

“Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken”. Dat is 

een zegenwens die halverwege psalm 84 wordt 

uitgesproken. Ik denk dat die wens bedoeld is voor 

al die mensen die weten dat ze op eigen wieken 

door dit leven moeten, maar dat 

het God is, die hen de kracht, de 

moed en het vertrouwen geeft om 

verder te gaan, om door te gaan, 

ook wanneer het tegenzit. Voor 

de dichter van deze psalm is ons 

leven te vergelijken met een 

pelgrimstocht. Dat betekent: 

voortgaan van de ene plaats naar 

de andere totdat het einddoel is 

bereikt. Een pelgrimstocht is niet 

altijd een plezierreisje. Soms is 

het zelfs een ontmoedigende 

onderneming, waarbij je energie al is opgeraakt 

voordat het einddoel in zicht was. Soms ga je ook 

twijfelen aan dat doel. Maar wie juist dan verder 

durft te gaan kan iets wezenlijks ontdekken. Wie 

het waagt om niet weg te vluchten in het 

vertrouwde, die komt dicht bij het reisdoel van die 

pelgrimstocht. Wie de reis aanvaardt, met alle ups 

en downs, die zal ontdekken dat God ons wil 

bevrijden van alles wat ons belast en bezwaart. Hij 

geeft ons nieuwe energie, steeds weer. 

Met elkaar zijn wij Gods volk onderweg. Wij zijn 

vogels van diverse pluimage. Ons leven gaat soms 

door verlaten en donkere streken, door gebieden 

waar je als mens richtingloos en stuurloos van 

wordt. Maar dan opeens, als in een flits, kan het 

gebeuren dat je een vogel ziet schuilen onder het 

dak van een kapel of een kerk. En dan weet je het 

weer: ook ik mag thuis zijn en thuiskomen bij God.

 

Kleurplaat  Paulus in Rome 
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Inzameling H. Communieviering  

 

Inzameling voorafgaand aan de 1e H. Communieviering   

Wij nodigen jullie uit om voedsel dat enige tijd houdbaar is mee te nemen naar 

de 1e H. Communieviering voor de Voedselbank in Apeldoorn. Je kunt ook koffie, 

thee en houdbare chocolademelk meenemen voor de bakfiets van het 

straatteam, voor dak- en thuisloze mensen in Apeldoorn. En ook kleding voor de 

Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, waarmee we 

mensen met financiële moeilijkheden kunnen helpen. Er is vooral behoefte aan 

kleding voor jongeren van de hoogste groepen van de basisschool en de eerste 

klassen van de middelbare school en ook ontvangen ze graag herenkleding in 

kleine maten voor vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.santegidio.nl. Voorafgaand aan de 1e H. 

Communie worden deze spullen in ontvangst genomen in het portaal van de Martinuskerk. 

Tijdens de offerande wordt een deel van de ingezamelde kleding en voedsel naar voren gedragen . 

KVV-bijeenkomst  
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Dinsdag 19 juni sluiten we het eerste deel, voordat we op vakantie gaan, af met een barbecue.  

We willen wel graag weten op hoeveel leden we moeten rekenen, dus graag opgeven, als u dat al 

niet op onze verenigingsavond hebt gedaan, bij J. Blom. Tel: 5051134, voor 11 juni a.s. 

We rekenen op mooi weer, goede opkomst en een gezellig samenzijn. 

In het parochiehuis, aanvang 19.30 uur. 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

Juni alweer. Op vrijdagmorgen 1 juni weer de klussenmorgen op het R.K. kerkhof en de 

terreinen er omheen. Verzamelen om 8.00 uur. Daarna aan de bak. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

 

Liturgische vieringen 

 

3 juni: Overl ouders Harmsen-Hafkamp, Willem Joseph Visseren, Wilhelmus Gerardus Johannes  

Hendriksen, Everdina Adriana Bijvank, Overleden ouders Streppel-Stoer, Jan Derksen , Overl. 

Ouders Linthorst-Pijnappel 

 

9 juni: Willem Joseph Visseren, Hendrikus Antonius Reulink, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik,  

Antonia Grada Klomp, Gerrit van Overbeek 

 

17 juni: Filipo Nicolo di Vita, Overl ouders Boerkamp-Streppel, Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek,  

Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Overl fam Bijvank, Willem Joseph Visseren, Wim Schiphorst, 

Overl. Ouders Tiedink-Streppel, Elisabeth Sophia Diks-Reulink, Frits Seemann Voogd, 

Gerardus Schutr 

 

23 juni: Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Overl ouders Uiterweerd0ten Broek, Willem Joseph Visseren,  

Overl ouders Elders-Koers, Berendina  Maria Everharda Blom-v.d. Beld 

 

 

 

 
Het verleden was gisteren 
De toekomst pas morgen 

Leef voor hier en nu 
Geluk ligt er verborgen 

 

 

 

Kerkdiensten juni 2018 
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Protestantse gemeente 

 

Zondag  3 juni    10.00 uur Ds. J.W.C. van Driel 

      Schaapskooidienst bij de schaapskooi in de Loenermark 

      Koffie na de dienst  

      Coll:  ‘HOME voor Lopatyn’ 

 

Zondag  10 juni   10.00 uur Ds. M.J. Boersma -  Wapenveld 

        

Zondag  17 juni   10.00 uur Drs. K. Bulens -  Apeldoorn 

      Coll.: Inloophuizen 

 

Zondag  24 juni  10.00 uur Mevr. drs. J. Mooij – Deventer 
  
 

 

 

See You Again:    

 

Zondag 3 juni 10:00 uur kerkdienst bij de schaapskooi 

 

Zondag 10 juni 10:00 uur jongste groep Bruisbeek 

 

Vrijdag 15 juni oudste groep 18:30 uur Bruisbeek 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 3 juni   10.00 uur    1e Heilige Communieviering 

            Voorganger P. Daggenvoorde 

 

Zaterdag 9 juni   19.00 uur    Woord en communieviering 

                       Voorganger P. Kantoci mmv Con Spirito 

 

Zondag 17 juni    10.00 uur    Eucharistieviering 

                       Voorganger P. Hofstede mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 23 juni             19.00 uur    Woord en communieviering 

            Voorganger P. Vroom mmv Con Spirito  
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